
April t/m Augustus – Corona periode

JOGG HAARLEM
Lekker in je vel zitten door voldoende bewegen, gezond 

eten en drinken. Dat is soms makkelijker gezegd dan 
gedaan; reden waarom de Gemeente Haarlem het 

belangrijk vindt de inwoners van Haarlem daarin te 
ondersteunen. De JOGG-aanpak is een lokale, wijkgerichte, 

integrale en duurzame aanpak rondom jongeren, hun 
ouders/verzorgers en de omgeving waarin een gezonde 

leefomgeving en gezonde leefstijl centraal staat. 
Samenwerken aan een gezonde omgeving en een gezonde 

jeugd. Haarlem is sinds 2012 JOGG-gemeente.

Wat doen wij in Coronavirus in Haarlem

Vrolijke post voor ouderen

Traject 5: Boerhaavewijk Gezond 
Deelname Masterclass Leerkring & 
Leertraject. Online coalitie 
bijeenkomsten / werkgroepen 
professionals en doelgroep 
betrekken. Voorbereiden alternatieve 
‘Week voor de Gezonde Jeugd’ in het 
najaar, uitrol ‘voel je goed’ en 
meedenken in het ontwikkelen van 
een communicatie campagne. 

Mogelijkheden voor 
ondersteuningsaanbod 

Preventieakkoord uitgezocht.

Artikel in de ‘Rebup krant’: Speltips 
voor thuis én om het huis.

Voorzieningenbijeenkomst 
gemeente voor toekomstplan 
Schalkwijk; input geleverd.

Werksessies SportSupport
bijgewoond en input geleverd. 

Overleg Beweegpleinen met Zorg
& Zekerheid, de Gezonde School 
adviseur en de onderwijsbesturen 
Twijs en Spaarnesant.

2020

Diverse online (netwerk)bijeenkomsten 
gevolgd; o.a. een webinar
‘Gezondheidsbeleid in coronatijd’ van VNG 
& JOGG Noord-Holland bijeenkomst.

Samenwerking met de Kinderkrant 
Haarlem. Dit kwartaal  artikelen geplaatst 
over ‘coole spellen voor buiten’ en de 
‘Nationale Buitenspeeldag 2020’.

Factsheet JOGG Haarlem Q1 gedeeld 
met samenwerkingspartners met 
succesvolle oproep voor het 
verzorgen/ontvangen van een 
gezondheidsworkshop. Partner 
FysioExpert heeft tijdens de SportSupport

Zomertour een workshop ‘gezonde 

leefstijl’ gegeven aan de deelnemende 

kinderen. 

Gezonde Jeugd 
Gezonde Toekomst

Bijna 150 leerlingen van vier 
basisscholen (De Willem van 
Oranjeschool, de Wijde Wereld 
Montessori, De Auris Prof. Van 
Gilseschool en de Wadden Molenwijk) 
hebben tekeningen gemaakt voor 
ouderen om ze op te vrolijken in tijden 
van Corona. De tekeningen zijn 
verspreid door o.a. Andres en Teun 
(Willem van Oranjeschool) die beide 
meededen met de actie. Zij brachten 
de tekeningen naar de Janskliniek. Alle 
scholen kregen een voucher voor een 
‘Daily Mile’ voor hun deelname. 

Deze factsheet beslaat de 
Corona periode, waarbij beperkende 

maatregelen gelden vanwege het 
Coronavirus. Tijdens afgelopen 

periode is er door JOGG Haarlem op 
alternatieve wijze invulling  gegeven 

aan het thema gezonde leefomgeving. 
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn de 

scholen weer geopend, 
sportverenigingen opgestart en 

sport- en spelactiviteiten   
(volledig) hervat waarbij 1,5 

meter afstand houden de 
norm is. 



Activiteiten in April t/m Augustus 2020 - Corona periode

2020
Gezonde Jeugd 

Gezonde Toekomst

Inzet watertonnen, waterkannen, 
Druppie, banners & beachflags
tijdens sport- en spelactiviteiten & de 
SportSupport Zomertour.

75 bidons uitgedeeld bij 
Druppiekunde, actie ‘Vrolijke post 
voor ouderen’ en de SportSupport
Zomertour.

Gecommuniceerd nieuwe ronde 
(2de editie) subsidieregeling 
watertappunten.

Samenwerking PWN, Inholland en 
JOGG Noord-Holland geconcretiseerd 
in overeenkomst. Waterlessen 
schooljaar ‘19/’20 uitgesteld tot na de 
zomervakantie.

Druppiekunde lessen online 
voortgezet d.m.v. video’s.

Besproken met coalitie Traject 5; Er 
komt een ‘Alternatieve Week voor de 
Gezonde Jeugd’ in het nieuwe 
schooljaar. 

verenigingen

ggd

diëtisten

social media
scholen

woningbouw

fysio’s

politie

kinderopvang

stadsbeheer

supermarkten

bedrijfsleven

gemeenten

artsen
sportclubs

religieuze

instellingen

 Koningsspelen online 
georganiseerd met Druppie; 1300 
huishoudens ingelogd.

‘Beweeg- en Gezonde leefstijltips 
op facebook, Instagram en Youtube
geplaatst. 

6 Online gymlessen van 15 
minuten via Youtube: ruim 4000 
weergaven. 

Per 11 mei jl. opgestart met 
beperkte sport gerelateerde 
wijkactiviteiten en deze uitgebreid 
n.a.v. de aangepaste Corona 
maatregelen. 

Winnaar Corona-actie Andres voor 
‘Vrolijke post ouderen’; prijsvoucher 
overhandigd. Prijs wordt in nieuwe 
schooljaar uitgereikt.

Stage-onderzoek VR-technology; 
Verbinden van bewegen en gamen 
d.m.v. beweegspellen via een VR-bril.

Ondersteunen van online serie ‘Fit 
tijdens Ramadan’.

640 JOGG groentepakketten 
uitgedeeld bij consultatiebureaus in 
Haarlem: 200 in Oost, 200 in Schalkwijk, 
140 in Noord (Jan Gijzekade), 50 in 
Noord (Colensostraat) & 50 in Centrum. 

900 Groentebeloningskaarten 
opgehaald bij GGD voor verspreiding 
Haarlem.

Pilot: 20 Groentebeloningskaarten 
afgeleverd bij consultatiebureau 
Schalkwijk.

3 Her-certificeringen: Alliance '22 
(Goud), Tennis & Squash Overhout
(Zilver) & HKC Oosterkwartier  (Goud)

In gesprek met HC Vers & TC Vers 
voor implementatie bij een 
sportvereniging in Haarlem.

Op bezoek bij sportverenigingen; 
Corona-proof kantines & voorlichting 
nieuwe richtlijnen ‘Gezondere 
Sportkantine’.

3e Fase JOGG aanpak | 2019-2021
Focus wijken Schalkwijk en Oost

Meer informatie over de JOGG-aanpak of starten met een campagne? 
Neem contact op met Marije de Wolf, JOGG-regisseur Haarlem 

mdewolf@sportsupport.nl of 023 – 3037 239 

mailto:mdewolf@sportsupport.nl

